
 

 

 

  

Vážení členové ICT UNIE,  

děkuji Vám za přízeň a spolupráci v letošním roce. Ať i nevyřčená přání 

osobní, rodinná, profesní (i na poli ICT) dojdou naplnění. 

 Přeji všem krásné Vánoce a do roku 2019 hodně osobního štěstí i 

pracovních úspěchů!  

Zdeněk Zajíček, prezident a předseda představenstva 

Poslanci napříč stranami podporují právo občanů na digitální služby 

Zákonodárci všech parlamentních stran společně připravili návrh zákona o 

právu občanů na digitální služby. Na středeční tiskové konferenci to oznámil 

prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček spolu s předsedy devíti poslaneckých klubů a 

vládním zmocněncem pro IT a digitalizaci Vladimírem Dzurillou. „Tento zákon, 

na jehož přípravě spolupracovali zákonodárci napříč politickým spektrem, 

naprosto mění vztah mezi občanem a veřejnou správou. Každý, kdo bude chtít 

komunikovat se státem elektronicky, bude mít právo své věci vyřídit přes 

internet,“ řekl na tiskové konferenci Zdeněk Zajíček s tím, že výjimku budou 

tvořit jen věci, které přes internet vyřídit nelze, například technická kontrola 

vozidla. „Ale i u těchto věcí bude samozřejmostí činit některé úkony 

elektronicky, například se objednat přes internet,“ dodal prezident ICT UNIE. 
Podrobnosti najdete ZDE a ZDE. 

Kodex a Nařízení o BEREC publikovány 

Dne 17. prosince 2018 byly vydány a v Úředním věstníku EU publikovány 

předpisy: Evropský kodex pro elektronické komunikace a Nařízení o BEREC 

(včetně regulace mezinárodního volání v rámci EU). 

Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1972 ze dne 11. prosince 

2018, kterou se stanoví evropský kodex pro elektronické komunikace 

(přepracované znění) musí být zapracována do národních právních předpisů do 

21. prosince 2020, od kdy musí být také účinné. Znění těchto předpisů 

neprodleně sdělí Komisi. Některá ustanovení Směrnice, týkající se rádiového 

spektra pro bezdrátové širokopásmové sítě a služby, nabývají účinnosti již od 

20. prosince 2018. 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1971 ze dne 11. prosince 

2018 o zřízení Sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických 

komunikací (BEREC) a Agentury na podporu BEREC (Úřad BEREC), o změně 

nařízení (EU) 2015/2120 a o zrušení nařízení (ES) č. 1211/2009 vstupuje 

v platnost třetím dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie, tj. 20. 

prosince 2018. Protože se jedná o Nařízení Evropské unie, je účinné i v naší 

republice ve stejné datum, tj. 20. prosince. 

Oba předpisy najdete ZDE. 

 

 

Kalendář akcí ICT UNIE 

 

Zasedání ŘVEK - 4. 1. 2019 
Zasedání Řídícího výboru pro 
elektronické komunikace se uskuteční 4. 
ledna 2019 od 15:00 v sídle ICTU. 

 

Zasedání Představenstva ICT UNIE - 
10. 1. 2019 
Zasedání Představenstva ICTU se 
uskuteční 10. ledna 2019 od 15:00 v sídle 
ICTU. 
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http://www.ictu.cz/fileadmin/user_upload/documents/Aktualne/Dokumenty/ZA__KON_O_PRA__VU_NA_DS_A_O_ZME__NE___NE__KTERY__CH_ZA__KONU___KONEC__NA___VERZE-3_12_2019.docx
http://www.ictu.cz/fileadmin/user_upload/documents/Aktualne/Dokumenty/ZA__KON_O_PRA__VU_NA_DS_A_O_ZME__NE___NE__KTERY__CH_ZA__KONU___KONEC__NA___VERZE-3_12_2019.docx
http://www.ictu.cz/aktualne/detail-aktuality/?no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&cHash=8efba5cf8b2104e8f30a710af7a6e568
https://www.202020.cz/novinka/poslanci-napric-stranami-podporuji-pravo-obcanu-na-digitalni-sluzby.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.321.01.0001.01.CES&toc=OJ:L:2018:321:TOC
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/


 
 
 

Výrobky Huawei a ZTE představují bezpečnostní riziko 

Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost (NÚKIB) v pondělí varoval před 

používáním softwaru i hardwaru společností Huawei Technologies Co a ZTE 

Corporation, neboť představují bezpečnostní riziko. Vydané varování znamená, 

že správci systémů, které spadají do kritické informační infrastruktury, 

významných informačních systémů nebo provozovatelů základních služeb, se 

podle zákona musí popsanými hrozbami zabývat a musí přijmout adekvátní 

opatření. Podrobnosti najdete ZDE. Varování NÚKIB najdete na Úřední desce 

ZDE. 

Souhlas EP s „reverse charge“ 

Evropský parlament (EP) 11. prosince 2018 souhlasil se zavedením pravidel, 

která umožňují používat v boji proti daňovým únikům systém přenesené 

daňové povinnosti, známý jako reverse charge. Poslanci přijali návrh úpravy, 

kterou prosazovala Česká republika. Česko usilovalo o možnost využívat 

obecný reverse charge, neboli přenesení platby daně z prodávajícího na 

kupujícího, kvůli takzvaným karuselovým podvodům na dani z přidané hodnoty 

(DPH). Podrobnosti najdete ZDE. 

Vyšlo druhé číslo zpravodaje OPPIK 

Zpravodaj OPPIK přináší novinky z oblasti dotací, pomocí kterých lze 

spolufinancovat podnikatelské projekty ve zpracovatelském průmyslu a 

souvisejících službách. Podrobnosti najdete na webových stránkách Řídícího 

orgánu OP PIK ZDE. 

Harmonogram výzev OP  

Řídicí orgán OP PIK, Ministerstvo průmyslu a obchodu, zveřejnilo s platností ke 

dni 12. 12. 2018 „Harmonogram výzev OP PIK na rok 2019“. 

Harmonogram je k dispozici na webových stránkách Agentury pro podnikání a 

inovace v sekci Obecné informace o OP PIK a také na webu Ministerstva 

průmyslu a obchodu.  

Dodatečné evropské peníze půjdou do zdravotnictví, školství a na 

ekologičtější dopravu – díky přesunu 

Přibližně 5,2 miliardy korun získá Integrovaný regionální operační program 

(IROP), který spravuje Ministerstvo pro místní rozvoj, díky přesunu peněz z 

Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). 

Přesun byl schválen na zasedání Monitorovacího výboru IROP jeho členy, nyní 

je třeba získat souhlas Evropské komise. Podrobnosti najdete ZDE. 

Přechod v DVB po Japonsku 
V Japonsku jsou se standardy televize pro kvalitu obrazu a zvuku vždycky 

trochu napřed. Zatímco nám se o vysílání ve 4K rozlišení prakticky ani nezdá, 

japonská stanice NHK spustila kanál s prvním pravidelným 8K vysíláním. A 

komentář jednoho čtenáře: „Český zákazník má naštěstí specifické chutě a o 

žádné takové novoty nestojí.“. Podrobnosti najdete ZDE. 

 

Kalendář akcí – ostatní 

Seminář Od dat ke znalostem I. – 17. 
1. 2019 
Cílem semináře je podporovat budování a 
rozvoj schopností v oblasti Intelligence a 
to především v obraném a 
bezpečnostním segmentu. Cílem je 
rovněž představit nově vzniklou pracovní 
skupinu AFCEA a prezentovat její aktivity. 
Seminář se koná na Policejní akademii 
v Praze od 9 hod. Podrobnosti najdete 
ZDE. 
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https://www.novinky.cz/internet-a-pc/492273-vyrobky-huawei-a-zte-jsou-pro-cesko-bezpecnostni-hrozbou-varuje-urad.html
https://www.govcert.cz/cs/varovani-nukib
https://www.euroskop.cz/8953/32296/clanek/evropsti-poslanci-souhlasi-s-vyuzivanim-reverse-charge-u-dph/
https://www.mpo.cz/assets/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/opik-informacni-zpravodaj/2018/12/OPIK-c--2.pdf
https://www.agentura-api.org/op-pik-obecne/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2019--242125/
https://www.mpo.cz/cz/podnikani/dotace-a-podpora-podnikani/oppik-2014-2020/vyzvy-op-pik-2018/harmonogram-vyzev-op-pik-pro-rok-2019--242125/
https://www.mmr.cz/cs/Ostatni/Web/Novinky/IROP-prichazi-s-dobrou-zpravou-Dalsi-penize-pujdo
https://technet.idnes.cz/kratke-zpravy.aspx#c-A181217_105057_tec-kratke-zpravy_vse
http://www.afcea.cz/wp-content/uploads/2018/12/Semin%C3%A1%C5%99-AFCEA-PS07-Od-dat-ke-znalostem-I-1.pdf
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/
https://www.euroskop.cz/8442/28456/clanek/informacni-spolecnost-v-lednu-2017/


 

 
 
 
 
 

Setkání signatářů Memoranda  o 
spolupráci při zajištění podpory vzniku 
Digitální technické mapy ČR se 
uskutečnilo ve čtvrtek 13. 12. 2018 na 
půdě ICT UNIE.  
K memorandu se nově připojili: 

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků 

zastoupená předsedou Ing. Pavlem Křečkem 

 

Oborná rada pro BIM zastoupená předsedou Petrem 

Vaňkem 

 

Česká asociace provozovatelů mobilních sítí 

zastoupená prezidentem Jiřím Šuchmanem 

 

Česká asociace elektronických komunikací 

zastoupená předsedou JUDr. Zdeňkem Vaníčkem 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


